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ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN
18.9.2019 KLO 18.00 KIRKKOHERRANVIRASTON KOKOUSHUONEESSA

KESKIVIIKKONA

Käsiteltävät asiat
102 §
103 §
104 §
105 §
106 §
107 §
108 §
109 §
110 §
111 §
112 §
113 §
114 §
115 §

Kokouksen avaus sekä alkuhartaus ja nimenhuuto
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä
ilmoittaminen
Sunnuntain pääjumalapalveluksen alkamisajankohdan kokeilu
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston 28.8.2019 (95 §) tekemään päätökseen julistaa seurakuntamestarin virka haettavaksi
Lupa mainoskyltin pystyttämisestä seurakunnan maalle valtatie 18 varteen
Rakennusalan ammattiosaamista vaativien ja rakennuttajan tehtävien hoitaminen Ähtärin seurakunnassa
Tarveselvitys hautausmaan uusien sosiaalitilojen rakentamista varten
Hautausmaan sosiaalitilojen purku-urakkatarjouksen hyväksyminen
Seurakunnan sisäilmaongelmiin liittyvien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusaikataulu
Tiedoksi saatettavat asiat
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Ähtärissä 13.9.2019
Kalle Peltokangas
Kirkkoherra

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 20.9.-4.10.2019 viraston aukioloaikana klo 9-13
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ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikko 18.9.2019 klo 18.00
Kirkkoherranviraston neuvotteluhuone
Kalle Peltokangas, pj
Pirkko Ahola
Ulla Akonniemi
Hannu Hautoniemi
Sanni-Maiju Kantoniemi
Pirkko Koiramäki

Leila Kotamäki, vpj
Anu Kujansuu
Pasi Poukka

Elina Pusaa, kirkkovaltuuston pj
Marjatta Jousmäki, kirkkovaltuuston vpj
Anja Pölkki, vs. talouspäällikkö, sihteeri

Poissa:

Altti Syrjänen
Sanni-Maiju Kantoniemi

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
Ähtärissä 19.9.2019

__________________________
Kalle Peltokangas
puheenjohtaja

_________________________
Anja Pölkki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu kirkkoherranvirastossa 19.9.2019

__________________________
Pirkko Ahola

__________________________
Ulla Akonniemi
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102 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ ALKUHARTAUS JA NIMENHUUTO
Aluksi laulettiin virsi 510, kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
103 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on mainittu, että kirkkoneuvoston kokouskutsut tulee postittaa
viisi päivää ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 13.9.2019 kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kokouskutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä
ei ole mainittu kokouskutsussa.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi siten, että Pasi Poukan ehdotuksesta kohdassa ’muut asiat’ Keskustellaan Matkailualueen viitoituksesta ja pappilan viereisen tontin
myynti (tontti on ollut myynnissä n. 2 vuotta)

105 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri
varmentaa (KJ 7 luku 6§). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjantarkastajina ovat käytetyn vuorojärjestyksen mukaan Pirkko Ahola ja Ulla Akonniemi. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 19.9.2019
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julkisesti seurakunnan ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai -järjestyksen mukaan ole pidettävä salassa. Pöytäkirja tai ilmoitus
siitä on oltava nähtävillä vähintään 14 päivän ajan.
Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana 20.9.
– 5.10.2019.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Ahola ja Ulla Akonniemi.
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106 § SUNNUNTAIN PÄÄJUMALANPALVELUKSEN ALKAMISAJANKOHDAN KOKEILU
Ähtärin seurakunnassa toteutettiin keväällä kysely seurakuntalaisille otannalla. Kyselyssä kysyttiin mm. jumalanpalveluksen alkamisajankohdasta. Eniten vastauksia sai klo 10. Vuoden
2019 toimintasuunnitelmassa nostettiin esille jumalanpalveluksen alkamisajankohdan muuttamisen kokeilu. Jumalanpalveluksen alkamisajankohdan kokeilu liittyy laajempaan pohdintaan siitä, miten seurakunnan jumalanpalveluselämä tavoittaisi mahdollisimman suuren osan
jäsenistä ja myös kirkkoon vielä kuulumattomia.
Kokeilussa on kyse siitä, vaikuttaako jumalanpalveluksen ajankohdan muuttaminen myönteisesti jumalanpalveluksen kävijämääriin. Myös kokemus jumalanpalveluksesta on olennaisen
tärkeä. Jumalanpalveluksen alkamisella klo 10 sunnuntaina on pitkät perinteet. Ajankohta on
perustunut Kristuksen ylösnousemukseen ja Jumalan luomistyön seitsemänteen päivään eli
lepopäivään (1. Moos. 2:2-3).
Luukas kirjoittaa: ”Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät
haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.
Kun he olivat ymmällään tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat
heille: Miksi etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista.”
Lk. 24:1-6
Jumalanpalveluksen alkamiselle sunnuntaisin klo 10 (tai jonakin muuna aamun tai aamupäivän hetkenä) on vahvat teologiset perusteet. Jumalanpalvelusten kirjassa sanotaan messun
ja sanajumalanpalveluksen ajankohdasta hyvin yleisluonteisesti: ”Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on tarkoitettu seurakunnan pääjumalanpalvelukseksi, josta kirkkojärjestys käyttää
nimeä päiväjumalanpalvelus. ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä” (KJ 2:2) Pääjumalanpalvelus voidaan viettää myös sanajumalanpalveluksen tai perhemessun kaavan mukaisesti. Se voidaan toteuttaa myös niin, että
messusta tai perhemessusta jätetään ehtoollisosa pois. Messu on seurakunnan jumalanpalveluselämän keskus.---”
Kirkkojärjestys ohjaa seurakunnan jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja seurakunnan
muuta toimintaa. Jumalanpalveluksista todetaan, että ne ovat kaikille avoimia ja että jumalanpalvelukset on pidettävä ja kirkolliset toimitukset suoritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti. KJ
2 1§ Kirkkojärjestyksen toisen luvun 3. pykälässä sanotaan: ”Päiväjumalanpalvelus aloitetaan
yleensä klo 10. Jos on perusteltu syy aloittaa jumalanpalvelus jatkuvasti muuhun aikaan, asiasta päättää kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin
ratkaistavaksi.
Koska nyt on kyseessä vasta kokeilu, päätöstä ei tarvitse alistaa tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Tarkoitus on pitää jumalanpalvelukset klo 15 kerran kuussa seuraavasti:
29.9.2019, 20.10.2019, 24.11.2019, 29.12.2019 ja 26.1.2020. Muina sunnuntaina jumalanpalvelukset pidetään normaalisti klo 10. Tammikuun lopussa arvioidaan, miten kokeilu onnistui ja mitä johtopäätöksiä on tehtävä.
LVA: Tämän pykälän valmistelija arvioi, että jumalanpalveluksen ajankohdan muuttaminen
viiden sunnuntain osalta vaikuttaa myönteisesti lasten mahdollisuuteen osallistua seurakunnan jumalanpalvelukseen. Nykyajan elämä on lapsiperheissä usein kiireistä ja täyttä, sunnuntaiaamut käytetään usein lepäämiseen. Tällöin myöhemmin päivällä pidettävä jumalanpalvelus päiväunien jälkeen voisi olla hyvä ajankohta kirkkoon lähtemiselle. 29.9.2019 pidettävä
jumalanpalvelus on lisäksi perhemessu.
Lisäksi päätös vaikuttaa kokeilupyhinä mahdollisesti toteutuviin kasteiden ajankohtiin. Kasteita pidetään yleensä sunnuntaisin iltapäivällä.
Päätösesitys kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää, että
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1) Ähtärin seurakunnan jumalanpalveluselämässä kokeillaan toimittaa pääjumalanpalvelus klo
15 kerran kuussa alkaen 29.9.2019 ja päättyen 26.1.2020. Välissä olevat pyhät, joina jumalanpalvelus alkaa klo 15 ovat 20.10.2019, 24.11.2019, 29.12.2019 ja 26.1.2019.
2) Kokeilun jälkeen tehdään välittömästi arvio siitä, muutetaanko käytäntö pysyväksi (jolloin päätös on alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi), vai pidetäänkö edelleen kiinni klo 10 alkamisajankohdasta.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

107 §

OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTON 28.8.2019 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN JULISTAA SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA HAETTAVAKSI
Ähtärin seurakunnan työntekijät ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen seurakuntamestarin viran
haettavaksi julistamisesta. Oikaisuvaatimus on pöytäkirjan liitteenä.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.8.2019 (95 §) julistaa seurakuntamestarin viran
haettavaksi 27.9.2019 mennessä ja täytettäväksi 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.
Seurakuntamestarin viran haettavaksi julistaminen oli perusteltu seuraavasti:
Kiinteistötyöntekijä Virpi Patama aloittaa syksyllä ravitsemisalan opinnot Koulutuskeskus
Sedussa, joissa hän pätevöityy toimimaan emäntänä Arja Raution jäädessä eläkkeelle keväällä 2020. Pataman työnkuva muuttuu tässä yhteydessä siivooja-emännäksi. Pataman
työnkuva tähän saakka on pitänyt sisällään siivousta, puutarhatyötä ja suntion tehtäviä.
Näiden tehtävien hoitamiseen on nyt käynnistettävä rekrytointi. Koska työnkuva on laaja ja
monipuolinen ja vaatii työntekijältä erityistä aktiivisuutta ja joustavuutta, on ajatuksena laittaa tehtävä auki seurakuntamestarin virkana. Virka jätettiin täyttämättä viranhaltijan eläköityessä kesällä 2018.
6.9.2019 seurakunnan työntekijöiden edustaja otti yhteyttä kirkkoherraan ja talouspäällikköön, minkä jälkeen yhteistyötoimikunta kokoontui heti. 11.9.2019 työntekijät jättivät oikaisuvaatimuksen, jossa he vaativat päätöksen kumoamista ja uudelleenvalmistelua.
Perustelut:
1. Asiasta ei ole tiedotettu ja asiaa ei ole käsitelty henkilöstön edustajien (yhteistyötoimikunta) kanssa
2. Palkkaus ei ole oikeudenmukainen eikä linjassa Ähtärin seurakunnan palkkausjärjestelmän kanssa
3. Seurakuntamestarin tehtävään ei ole budjetoitu palkkaa kuluvalle vuodelle.
Kaikki työntekijöiden esittämät väitteet pitävät paikkansa.
Tiedossa olleen oikaisuvaatimuksen takia virkaa ei ole missään ilmoitettu haettavaksi.

Vs. talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää että:
1. Ähtärin seurakunnan työntekijöiden oikaisuvaatimus hyväksytään
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2. Kirkkoneuvoston päätös (28.8.2019 95§) julistaa seurakuntamestarin virka haettavaksi
jätetään panematta täytäntöön
3. Seurakuntamestarille suunniteltujen tehtävien hoitamisen suunnittelu palautetaan uudelleen valmisteltavaksi työntekijöitä kuulemalla kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

108 § LUPA MAINOSKYLTIN PYSTYTTÄMISEEN SEURAKUNNAN MAALLE VALTATIE 18 VARTEEN
Ähtärin kaupungin yrityskoordinaattori Varpu Sankelo on toimittanut seurakunnalle
30.8.2019 päivätyn hakemuksen. Hakemus on pöytäkirjan liitteenä.
Sankelo pyytää kiinalaisen ravintoloitsija Tai Tommin puolesta lupaa pystyttää ravintolan mainoskyltti seurakunnan maalle valtatie 18 varrelle. Mainoskylttiä ei ole vielä suunniteltu, eikä tarkkaa paikkaa ei ole vielä katsottu. Sankelon mukaan hyvä paikka olisi
lähellä Ähtärin kaupungin pystyttämää Tervetuloa-taulua, joka on myös seurakunnan
maalla. Tervetuloa-taulun maapohjasta on tehty vuokrasopimus, jolla kaupunki lupautuu
maksamaan pientä vuosittaista korvausta.
Kirkkoneuvoston tulisi keskustella siitä, peritäänkö yrittäjältä korvausta maa-alueen käytöstä. Yrittäjä (tai kaupungin elinkeinotoimi) tulee velvoittaa poistamaan mainos, jos/kun
toiminta loppuu.
Vs. talouspäällikön esitys:
1. kirkkoneuvosto antaa luvan mainostaulun pystyttämiseen korvaus 43,00 € vuosi
2. Toiminnan loppuessa yrittäjä velvoitetaan poistamaan taulu omalla kustannuksellaan. Jos yrittäjä ei sitä poista taulua, huolehtii kaupunki / kaupungin elinkeinotoimi
taulun poistamisesta omalla kustannuksellaan
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että taulu on hyväksytettävä kirkkoherralla
ja talouspäälliköllä ennen pystyttämistä
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RAKENNUSALAN AMMATTIOSAAMISTA VAATIVIEN JA RAKENNUTTAJAN TEHTÄVIEN
HOITAMINEN ÄHTÄRIN SEURAKUNNASSA
Ähtärin seurakunnassa on kesken kaksi rakennusprojektia jotka johtuvat sisäilmaongelmista:
1. Hautausmaan sosiaalitilojen purkaminen ja uuden rakentaminen. Tilat käyttökiellossa
keväästä 2019 lähtien.
2. Seurakuntakeskuksen salin sisäilmaongelmien vuoksi tehtävät saneeraukset, jotka
on aloitettu kesällä 2019 matalalla puolella, jotka tulevat jatkumaan salissa keväällä
2020.
Näissä nyt keskeneräisissä hankkeissa seurakunta on pyytänyt konsultointiapua Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:ltä, joka on erikoistunut rakennusten kuntoarvioihin
sisäilmaongelmien tutkimisen. Useiden vuosien ajalta seurakunnalla on kokemusta
siitä, että Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n henkilökunnalla on asiantuntemusta
seuraavista rakennuttajan tehtävistä:
• hankintalaki ja kilpailutukset
• urakka-asiakirjojen laatiminen kilpailutusta varten
• urakkaneuvottelujen käyminen
• rakennustyömaan valvonta, ja siellä noudatettava työturvallisuus
• lainmukaisten pöytäkirjojen laatiminen työmaakokouksista ja katselmuksista
Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n henkilökunnalla on ominaisuuksia, jotka auttavat
saattamaan rakennusprojekteja onnistuneesti loppuun:
• on neuvottelutaitoinen ja sosiaalinen
• osaa reagoida nopeasti hankkeessa tapahtuviin muutoksiin ja paikkakunnalla asuminen mahdollistaa nopean reagoinnin
• osaa ratkaista ongelmia
• toimii kaikkia osapuolia yhdistävänä tekijänä
• noudattaa eettisiä sääntöjä
• osaa hahmottaa hankkeen kokonaisuutena, vaikka olisi suuri projekti
(seurakunnassamme mm. seurakuntakeskuksen ilmastointi- ja keittiöremontti sekä hautausmaan laajennus)
• osaa laatia realistisen suunnittelu- ja toteutusaikataulun
Seurakunnalla ei ole tällaista osaamista. Mikäli ammattitaidottomat hoitavat kalliita ja
vaativia hankkeita, voidaan saada suurta vahinkoa aikaan.
Talouspäällikkö on vaihtunut viimeisen kolmen vuoden aikana kolme kertaa. Nykyinen vs. talouspäällikkö on määräaikainen maaliskuun 2020 loppuun asti. Hankkeiden
joustavan etenemisen ja seurakunnan edun turvaamisen vuoksi on järkevää käyttää
edelleen Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n palveluita vuoden 2020 loppuun asti.
Vs. talouspäällikkö on pyytänyt Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:tä tekemään rakennusalan asiantuntijan ja rakennuttajan palveluista tarjouksen koskien yllämainittuja keskeneräisiä hankkeita ja muita rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvä asiantuntijatehtäviä.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n tarjouksen ja valtuutti talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ajalle 2019 – 2020.

110 § TARVESELVITYS HAUTAUSMAAN UUSIEN SOSIAALITILOJEN RAKENTAMISTA VARTEN
Ähtärin seurakunnan hautausmaan sosiaalitilat joudutaan purkamaan sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennus on ollut käyttökiellossa jo keväästä 2019 asti.
Työturvallisuuslaki 48 § (15.6.2012/396)
Henkilöstötilat
Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on työntekijöiden käytettävissä oltava työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden lukumäärä huomioon ottaen riittävät
ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat,
ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. Työntekijöiden saatavilla
tulee olla riittävästi kelvollista juomavettä.
Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä äideillä on tarvittaessa oltava mahdollisuus
mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopivaan paikkaan lepäämään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan henkilöstötiloista ja niiden varustuksesta.
Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöille sosiaalitilat, suunnittelussa on otettava huomioon mm. työntekijöiden määrä. Hautausmaan sosiaalitiloissa on huomioitava
se, että kesällä vesisateella työskennellään ulkona. Sade. ja muille vaatteille on oltava
kuivatustilat. Muutama vuosi sitten hankitut kuivauskaapit lienevät edelleen käyttökelpoiset, mutta niille pitää saada paremmat tilat (ei suihkutilaan, kuten se nyt on miesten puolella). Samoin pyykkikoneelle pitää saada tila, sillä kirkonmäellä pestään hautauksissa
käytettävät kantoliinat, sadevaatteet ja siivousvälineet.

Talouspäällikkö on keskustellut kirkonmäen työntekijöiden (Virpi Patama ja Vesa Tuira)
kanssa tilantarpeesta.
Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että uusi sosiaalitila suunnitellaan ja rakennetaan työsuojelulain ja muiden määräysten mukaan. Suunnittelun pohjana käytetään työntekijöiden
kanssa määritellyt tarpeet, jotka ovat
1. Enimmillään hautausmaalla työskentelee kesäisin touko- elokuussa (4 kk) 5
naista ja 4 miestä. Syys – lokakuussa 2 miestä ja 2 naista. talviaikaan työskentelee 2-3 henkilöä.
2. Tila sadevaatteiden kuivauskaapeille (miehet ja naiset)
3. Tila pyykkikoneelle (siivouskomeroon tai muualle)
4. Lämmintä huoltotilaa kaluston huoltamista varten
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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111 § HAUTAUSMAAN SOSIAALITILOJEN PURKU-URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Hautausmaan sosiaalitilojen purku-urakasta on ensimmäisen kerran pyydetty tarjoukset, jotka tuli jättää viimeistään 16.8.2019. Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään tarjousta. kokouksessaan 28.8.2019 (93 §) kirkkoneuvosto päätti pyytää uudelleen tarjouksia. Tarjouspyynnöt lähetettiin Ähtäriläisille yrityksille: Koneyhtymä Tapanainen, Viinikan
Kone Oy, Rakennusliike Ruuhilehto Oy, Rakennus Tikkamäki Oy, Sisu-Rakennus Oy,
Hovirakennus Ky, Rakennusliike Vaajamäki Oy, Veljekset Kivinummi Oy. Lisäksi kiinnostuksensa urakkaa kohtaan ilmaisi Kurikkalainen Tream Power Oy.
Kirkkoneuvoston päätös oli, että purku-urakkaa pyydetään kivijalkaan asti, mutta tarjouslomakkeessa pyydettiin vaihtoehdot:

Rakennuksen purku sokkeli ja anturat säästäen (alapohjan purkutyö sisältyy)
_______________________________________________ eur (sis. alv 24 %)
Sokkelin ja anturan purkutyö
_______________________________________________ eur (sis. alv 24 %)
Rakennuksen purku kokonaisuudessaan
_______________________________________________ eur (sis. alv 24 %).
Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä kolme tarjousta: Koneyhtymä Tapanainen Ay
Ähtäri, Tream Power Oy Kurikka ja Viinikan Kone Oy Ähtäri.
Tarjousten hintavertailut ovat pöytäkirjan liitteenä.
Tarjoukset jätettiin seuraavasti

Koneyhtymä
Tapanainen Tream Power Viinikan Kone
Ay
Oy
Oy

Rakennuksen purku sokkeli ja anturat säästäen
EI
Sokkelin ja anturan purkutyö
KYLLÄ
Rakennuksen purku kokonaisuudessaan
KYLLÄ

EI
EI
KYLLÄ

KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ

Tream Power Oy:n edustaja on kertonut, että hän on tehnyt tarjouksen vain koko rakennuksen purkamisesta koska pitkän matkan vuoksi koneiden kuljettaminen tulee heille
kalliiksi. Jos paikalla joudutaan käymään useamman kerran. siksi he ovat kiinnostuneet
vain vaihtoehdosta jossa puretaan koko rakennus perustuksineen.
Kiinteistötoimikunnan jäsenen vaatimuksesta Tream Power Oy:ltä on pyydetty lisätarjousta myös rakennuksen purkamisesta ja sokkelin ja anturan purkutyöstä erikseen.
Tream Power Oy jätti lisätarjouksen 19.9.2019 klo 13.33.
Alkuperäinen suunnitelma on ollut, että rakennus puretaan kokonaan siten että perustuksetkin poistetaan, ja uusi rakennus suunnitellaan ja rakennetaan täysin uudelle perustukselle.
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Kokouksessaan 21.8.2019 kiinteistötoimikunta päätti muuttaa suunnitelmaa siten, että
rakennus puretaan vain kivijalkaan asti. Tähän yhtyi myös kirkkoneuvosto 28.8.2019
(94 §). Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että kivijalan kunnon tutkimukset
tilataan Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:ltä (Henna Kuoppala) sen jälkeen, kun rakennus on purettu. Kivijalan purkamisesta olisi pyydetty tarjoukset vasta. jos olisi todettu
että kivijalka on käyttökelpoinen.
Vaihtoehtojen vertailu
Koko rakennus puretaan
Kivijalka jätetään
- voidaan tehdä uusi, tämän ajan vaati- - Rakennuksessa oleva valesokkeli on
musten mukainen perustus uudelle ra1970- 1980- luvun rakennuksissa suuri
kennukselle
ongelma, josta tulee tässä tilanteessa
hankkiutua eroon
- uusi rakennus voidaan rakentaa puh- - vanha kivijalka jää haisemaan uuden
taalle pohjalle
rakennuksen alle (antaako rakentaja
takuun uudelle rakennukselle)
- perustusten hiekka on kaivettava pois
rakennuksen sisä- ja ulkopuolelta kivijalan alapintaan asti anturan alta jää
edelleen puuttumaan kapillaarikatko
- kivijalka saattaa vaurioitua laattaa purettaessa
-vanhat perustukset eivät rajoita uuden - vanhat perustukset rajoittavat uuden
suunnittelua
suunnittelua
- todennäköistä on, että perustuksia joudutaan laajentamaan
-saadaan pyytää suunnittelu/raken- suunnittelu- ja rakentamistarjoukset
nusurakkaa vain uudelle perustalle,
joudutaan pyytämään kahdenlaisina,
helpottaa tarjouksen tekijää (Huom
siten että vanhat perustukset jätetään
hinta)
ja siten, että vanhoja ei jätetä (KN
28.8.2019 (94 §).
Pitkällä tähtäimellä seurakunnan edun mukaista on, että hautausmaan sosiaalitilat puretaan kokonaan kivijalka mukaan luettuna. Seurakunnan edun mukaista on hyväksyä
Tream Power Oy:n tekemä alin tarjous koko sosiaalitila-rakennuksen purkamisesta.
Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Tream Power Oy:n tarjouksen hautausmaan sosiaalitilojen
purkamisesta kokonaisuudessaan kivijalka mukaan luettuna. Urakan hinta 8900,00 €
sis. ALV 24 %.
Asian käsittely:
Leila Kotamäki poistui kokouksesta esteellisenä klo 18.55 – 19.13.
Asiasta käydyn keskustelun aikana Pasi Poukka ehdotti, että hyväksytään Tream Power Oy:n tarjous purkaa sosiaalitilat sokkeli ja anturat säästäen. Poukan ehdotusta ei
kannatettu.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Tream Power Oy:n tarjouksen hautausmaan sosiaalitilojen purkamisesta kokonaisuudessaan kivijalka mukaan luettuna. Urakan hinta
8900,00 € sis. ALV 24 %.
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112 § SEURAKUNNAN SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVIEN HANKKEIDEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSAIKATAULU
1. sosiaalitilojen purku-urakka
- Henna Kuoppala on tehnyt haitta-ainepurkutöistä yksikköhintaluettelon, joka lähetettiin
urakoitsijoille torstaina 12.9, samalla urakoitsijat kutsuttiin kuulemaan kartoituksen tulokset ma 16.8.2019 klo 15 kirkkoherranviraston neuvotteluhuoneeseen.
- urakkatarjouspyynnössä oli määritelty purkamisajankohdaksi lokakuu, tarvittaessa
purkaminen siirretään huhtikuun 2020 lopulle, tämä otetaan esille urakkaneuvottelussa
2. uusien sosiaalitilojen suunnittelu ja rakentaminen
- työntekijöiden kanssa on tehty tarveselvitys
- rakentamistarjoukset:
• pyydetään kokonaistarjous, elikkä tarjousta pyydetään sekä suunnittelusta että rakentamisesta
• tarjoukset pyydetään rakennusurakoitsijoilta ja talotehtailta, laitetaan laskentaan
lokakuun aikana (mahdollisimman pian budjettia varten), paikallislehtiin laitetaan
ilmoitus
• rakentaminen touko- kesäkuussa
3. seurakuntakeskuksen salin sisäilmaongelmien korjaaminen
• talouspäällikkö Jenni Ilomäki on tilannut urakkatarjouspaperit Rakennuskatsastus
Kuoppala Oy:ltä
• laitetaan urakkalaskentaan helmikuun alussa
• korjaustyöt toukokuun alku - heinäkuu

Vs. talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan sisäilmaongelmiin liittyvien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusaikataulun.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
113 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kj 9 luklu 2 §: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa
asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin.
1.

Kirkkoneuvosto keskusteli matkailualueen viitoituksesta. Seurakunnan leirikeskuksesta
matkailualueelle siirrettyä kappelia on vaikea löytää puutteellisen viitoituksen vuoksi.
Kirkkoneuvosto velvoitti talouspäällikön ottamaan yhteyttä Ähtärin Eläinpuisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arja Väliahoon viitoituksen nopeuttamiseksi.
2. Kokouksessa esiteltiin kirkkoneuvostolle SEDU Tuomarniemen arboristi opiskelijoiden
tekemän kuntoarvion hautausmaan puista. Kuntoarvio tehtiin 20 puulle, poistettavaksi
ehdotetaan 6 puuta. Neuvosto hyväksyi poistamiset
3. xxxxxxxxxxxxxxx
.
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114 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Jumalanpalvelus 22.9.2019 pidetään seurakuntakeskuksessa
Kirkkohallituksen tilastot 1 – 7/2019
Talousarvion toteutuminen 1 - 8/2019
Seinäjoen seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan pöytäkirja 1/2019

115 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45, ja liitti valitusosoituksen pöytäkirjaan.
Päätteeksi laulettiin virsi 548 1. säk
.
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